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LEDEN 
P r v n í z i m n í m ě s í c m á v l i d o v ý c h 

p r a n o s t i k á c h o b z v l á š t n í m í s t o , u ž 
p ro to , ž e z a č í n á r o k a h o s p o d á ř j e 
z v ě d a v ý , j a k ý bude . Tedy, h l ed í z 
o k n a a p o z o r u j e , a le j a k k d o . M a j i -
tel d o m k u si p ř e j e z i m u t e p l o u , a b y 
n e p r o t o p i l , l yža ř d e n n ě če r s t vý p r a -
šan , ř id ič s u c h é s i ln ice a j a s n é n e b e . 

P o s l y š t e , j a k zn í n e j s t a r š í č e s k y 
p s a n á p r a n o s t i k a o p o č a s í , n a l é z a j í -
cí se v r u k o p i s e z r o k u 1471 , t o h o 
č a s u u l o ž e n é m v m u z e u v e S t o c k -
h o l m u . , v Bude- l i jasný den na sv. 
Pavla obrácenie (25. ledna), ten 
rok v ničemž nedostatku nenie. Pak-
li mlha bude, tehdy zvěř i člověk 
duše zbude. A budú-li ten den větro-
vé, to sie zbúřieňproti s.obě národo-
vé. Bude-li déšť nebo snieh pršeti, 
pro draho sie o zdravu st ar a ti..." 

STATISTIKA K 31 .12 .1998 
Počet obyvatel: 

Část obce Muži Ženy Celkem 
Habrek 8 2 71 153 
Horní Ledeč 166 172 3 3 8 
Ledeč nad Sázavou 2761 2 8 0 5 5 5 6 6 
Obrvaň 5 3 41 94 
Soubor 27 2 6 5 3 
Sychrov 3 8 5 
Vrbka 3 6 4 4 8 0 
Celkem obyvatel 6 2 9 2 

Počet narozených dět í 24 3 7 61 
Počet zemřelých 3 6 21 5 7 
Počet přihlášených 
k t rvalému pobytu 3 5 3 8 7 3 
Počet odhlášených 
z Ledče n. S. 4 9 6 5 114 
Počet změn pobytu ve měs t ě 133 
Přihlášky k p řechodnému pobytu 9 16 2 5 

NA PRAHU NOVÉHO ROKU 
starosta města Karel Urban 

Využívám prvního čísla Ledečských novin roku 1999 k vyslovení přání, které adre-
suji všem občanům našeho města, ale také obyvatelům širokého spádového okolí Le-
dečska. „Přeji Vám všem šťastný rok 1999, plný pevného zdraví, životního optimismu 
a elánu zvládat úskalí, která na nás jsou někdy nastražena. Velmi Vám přeji, aby cesta, 
kterou v novém roce projdete, byla co nejméně klikatá, i když v pohádkách, které 
všichni od malička rádi slýcháme, téměř vždy platilo, že přímočará cesta nebyla tou 
správnou, tak v běžném životě š i j i přejeme nejvíc navzájem. Právě v závěru minulého 
roku jsme si všichni popřáli jen to nejlepší a věřím, že v ten čas to bylo přání upřímné. 
Všichni ten okamžik mějme na paměti, aby tato přání v našich mezilidských vztazích 
brzy nevzala za své. Jen tak se můžeme dočkat naplnění štěstí v životě, kdy kromě 
zdraví je na druhém místě potkávání svých blízkých, sousedů a známých bez závisti, 
zášti či zloby velice cenným momentem v soužití lidí. Řada katastrof, která postihla 
tuto zemi. ukázala, že soucit a pomoc nejen blízkým v jakýchkoliv formách nám ve 
většině není cizí. Já přeji Vám, aby to nebyly katastrofy či nehody, které v nás probudí 
soucit a nefalšovaný vztah k živému okolí, ale aby to byla priorita našeho denního cho-
vání nemít rád jenom sebe. Zkusme s touto prioritou vykročit my všichni do poslední-
ho roku druhého tisíciletí. Toto je mé přání Vám všem, které musí však mít neomeze-
nou platnost!" 

Na závěr mi dovolte, abych prostřednictvím Ledečských novin poděkoval všem, 
kteří vedení města a pracovníkům městského úřadu zaslali krásná a upřímná přání 
k novému roku 1999. Karel Urban, starosta 

M ě s t s k é m u z e u m n a l e d e č s k é m h r a d ě o z n a m u j e , ž e v ý s t a v a a k a d e m i c k é m a l í ř k y 

E V Y H E Ř M A N S K É 

bude prodloužena do 29. ledna 1999. 
Výstava uměleckých předmětů ze smaltu 

nadále pokračuje v prostory Městského muzea v Ledči ti. S. 
Otevřeno: 

Po - Pá 8.00 - 12.00; 13.00 - 16.00 h 

t 

v 



JAKE JSOU HLAVNI MYŠLENKY PRO MOU ČINNOST 
YE FUNKCI NA RADNICI? ČEHO SE NEJVÍCE OBÁVÁM? 

Řešit problémy lze jen se znalostí věcí 
a ve vztahu k lidem. Stálý styk s občany 
a naslouchat lidem, co je ve vztahu k obci 
nejvíce tíží. Zaujmout postoj k určitému 
problému lze až po zvážení různých sta-
novisek. odborných i občanských. Mys-
lím si, že i proto nám občané dali svůj 
hlas. 

Chci, abychom si na úřadě opětovně 
uvědomili, že tu jsme pro občany. Každý 
nemá právo na to, aby mu bylo vyhově-
no, ale i v případě, když přijde s žádostí, 
kterou je nutné zamítnout musí být sluš-
ně vyslechnut a musí mu být slušně vy-
světleno, že věc nelze vyřídit v jeho pros-
pěch. 

Vím, že s každým nelze jednat s nob-
lesou, ale určitá zdrženlivost a opětovně 
říkám slušnost, nám musí být v jednání 
nepsaným zákonem. 

Rozpočet města je svým způsobem 
rozpočtem rodinným. Pokud se rodina 
dostane do svízelné finanční situace, má 
na vybranou: půjčit si. ušetřit tam. kde to 
ještě jde. anebo totálně zkrachovat, a to 
nechci ve vztahu k rozpočtu města ani 
domyslet. 

To nám však ani v nynější složité si-
tuaci nehrozí. Je však nutné usilovat o ra-
cionální snížení nákladů na běžný provoz 
a zvýšení výdajů na majetkové zhodno-
cení ve prospěch občanů. 

Město má povinnost tvořit další zdro-
je, a to zejména u těch organizací, jejichž 
je město zakladatelem. Myslím tím ze-
jména Technické služby s.r.o. a společ-
nost ZaSOS s.r.o. (nemocnice Háj + poli-
klinika). 

V současné době je velice moderní ří-
kat, že jsme v období informací, globali-
zace. 

V televizní debatě 3. ledna diskutující 
hovořili jaké jsou vyhlídky České repub-
liky v letošním roce. Profesor Bělohrad-
ský nám všem připomněl, že chudoba 
není to nejhorší, co nás může potkat. Da-
leko horší je nezaměstnanost. Zejména 
když hrozí přerůst do dvouciferných čí-
sel. 

Někdy si ani neuvědomujeme, že to 
není problém jen rozvojových a postko-
munistických zemí, ale i zemí vyspělých. 
Hospodářské noviny 29. 12. 1998 uved-
ly. že nezaměstnanost v Itálii je 12.6 pro-
cent. ale zároveň, že na vyspělém severu 

práci hledalo 7,6 procenta aktivního oby-
vatelstva. tradičně zaostalý jih uvádí 
hrozivých 23.2 procenta. 

Co k tomu dodat? Snad položením si 
otázky, kterou nedávno dal na semináři 
o globalizaci ing. Zelený, profesor z No-
vého Yorku, náš emigrant z roku 1968: 
„Proč myslíte, že síť drobných a střed-
ních podniků v severní Itálii funguje 
a přivedla řadu regionů k rozmachu a bla-
hobytu, naproti tomu v jižní Itálii se ne-
uc-hytla?" A odpovědět si: „Protože na 
severu platí lidské slovo, dodržuje se au-
tomaticky, jinak jeho porušení pravidel 
a hráč musí z kola ven. Na jihu Itálie si na 
tento přístup nezvykli." A vytýkal ještě 
další věc: „Máte moc znalostí a informa-
cí, ale neumíte je seřadit a použít a tím 
jsou vám k ničemu. Můžete je uplatnit 
jen ve styku nezávazných debat v kavár-
nách jako za Rakouska.'' 

Ze jste se s výše uvedeným také setkali 
a setkáváte na každém kroku? Není třeba 
vše zatratit. Vždy je naděje, abychom 
svou zkušeností a dovedností pomáhali 
v lidském řádu. 

J. Poborský 
místostarosta 

Z P R Á V Y Z R A D N I C E 
• Městská rada schválila kontrolní komisi v tomto složení: 

Josef Bělohradský. Stanislav Čuban, ing. Jiří Dokoupil, Josef 
Fejt. ing. Josef Ježek. ing. Hana Váňová. Stanislav Vrba. Dále 
schválila komisi finanční ve složení: Josef Čapek. Zdeněk 
Chlád. Emil Kolařík, ing. Vladimír Molín. ing. Jiří Nekola. 
ing. František Slavíček. Jiří Vondráček. 
• Městská rada schválila pro výkon občanských obřadů s prá-

vem užívání závěsného odznaku se státním znakem ČR tyto 
osoby: 
při obřadu uzavírání sňatku: 

p. Jaroslav Poborský, zástupce starosty 
pí Jitka Gunaratna, členka MZ 
p. Mgr. Pavel Kořenský, člen MZ 
p. ing. Josef Ježek, člen MZ 

při obřadu vítání občánků: 
p. Mgr. Pavel Kořenský', člen MZ^ 
pí Jiřina Kubistová, tajemník MěÚ 
pí Jana Fotrová. referent OŽP MěÚ 

• Městská rada ukládá vedení města Ledče nad Sázavou vy-
žádat vyjádření Východočeské plynárenské společnosti, za ja-
kých podmínek by byla ochotna provést plynofikaci města 
Ledče nad Sázavou. 
• Městská rada v Ledči nad Sázavou schválila organizační 

strukturu Městského úřadu v Ledči nad Sázavou s platností od 1. 
prosince 1998 a schválila přejmenování střediska investic a sprá-
vy majetku města na odbor investic a správy majetku města. 
• MR schválila návrh na podání žádosti na konkurz pro po-

skytnutí dotace od Ministerstva kultury ČR na realizaci připra-
vovaného projektu „dokončení automatizace a zpřístupnění 
dat v Městské knihovně v Ledči nad Sázavou". 
• MR v Ledči nad Sázavou schválila přidělení uvolněného 

bytu 2+1 v ulici 28. října čp. 565, dle schváleného pořadníku, 
paní Ivaně Vobořilové. 

• Městská rada v Ledči nad Sázavou schválila výměnu 
bytů mezi manželi Weidlovými ( A I . Jiráska 785, Ledeč n. 
S.) a paní Věrou Machovou (M. Majerové 667, Ledeč n. S.) 
a dále schválila výměnu bytu mezi paní Jitkou Trýbovou 
(Stínadla 1036, Ledeč n. S.) a manželi Janouškovými (Stí-
nadla 1046. Ledeč n. S.) s tím. že do vyměňovaných bytu 
se nastěhují se všemi příslušníky domácnosti , jakož i se 
všemi osobami, majícími právo bydlení v bytě vedle smě-
nitelů. 

• Městská rada v Ledči nad Sázavou schvaluje podání žá-
dosti o státní finanční podporu v rámci Programu výstavby 
domů s pečovatelskou službou na „Dum s pečovatelskou 
službou II Ledeč nad Sázavou" Město Ledeč nad Sázavou 
se zavazuje, že bude nejméně po dobu 20 let provozovat 
„Dům pečovatelské služby II Ledeč nad Sázavou", vybu-
dovaný z prostředků státní investiční dotace pro rok 1999 
v rámci Programu domů s pečovatelskou službou a před-
mětný dům po tuto dobu nepřevede na j iného vlastníka bez 
souhlasu příslušného okresního úřadu. Do svého rozpočtu 
na rok 1999-2001 zařadí finanční krytí nákladů na do finan-
cování stavby nad rámec státní dotace. 
• Městská rada v Ledči nad Sázavou schvaluje podání žá-

dosti o státní finanční podporu v rámci programu výstavby 
nájemních bytů a technické infrastruktury na „Technickou 
infrastrukturu Poděbradova ulice v Ledči nad Sázavou". 
Město Ledeč n. S. se zavazuje zařadit do svého rozpočtu 
v letech 1999-2000 akci „Technická infrastruktura Podě-
bradova ulice Ledeč nad Sázavou" o rozpočtovaných ná-
kladech 365 tisíc Kč s tím, že je j í f inancování bude zajiště-
no účelovou státní finanční podporou ve výši 150 tisíc Kč a 
finančními prostředky stavebníků 3 rodinných domů, v je-
j ichž zájmu je technická infrastruktura realizována na zá-
kladě smlouvy o sdružení finančních prostředků. 



OLD-SKAUTI NA SUMAVE 
Mělo to být nejen důstojné rozlou-

čení se Šumavou našeho desetidenní-
ho pobytu, ale také splnění léta ne-
uskutečněného přání. Co vyjde? 
Jezerní stěna, Svaroh, Ostrý? Nako-
nec obě první byly nepřístupné, došlo 
tedy na Ostrý. Severozápadně od Že-
lezné Rudy, na samých hranicích s Ba-
vorskem, dvanáct kilometrů od Spi-
čáckého sedla vzdálený vrchol, ke 
kterému je třeba překonat osm set 
metrů stoupání. A pálící slunce nad 
hlavou - štěstí, že velká část cesty 
vede lesem. 

Vyšli jsme od Sedla dosti časně, 
proto nepotkáváme žádné pěší turisty. 
Ještě cestou sestupujeme k vodopádu 
Bílé strže, ale pak už čeká další cesta, 
zpočátku rovná, avšak za Stodůlkami 
kamenitá, strmá stezka vzhůru k hra-
ničním kamenům a na skalnatý vrchol 
Ostrého (1293). 

Co jsme nečekali, byla bavorská 
hospoda nahoře na vrcholu, plná ně-
mecky mluvících návštěvníků - inu, 
hraniční hora. Nás však zajímal přede-
vším nádherný, ničím nerušený roz-
hled. Nebýt daleko nad Černým jeze-
rem Jezerní hora a ještě dál Velký 
Javor, neměl by Ostrý široko daleko 
konkurenci. Holá skála s vysokým 
křížem na vrcholku. A rozhled daleko 

z POLICEJNÍCH ZÁPISU 
mových rváčů bušili. Jen díky pohoto-
vému zákroku místních policistů byl 
mladík ušetřen dalšího bití. Možná by 
přes opuchliny nepoznal ani Ježíška. 
Ve hře byl opět alkohol a potlačovaná 
brutalita - trochu také nevšímavost ve-
řejnosti. 

Hned v první pracovní den letošní-
ho roku se místním policistům podařil 
husarský kousek. Při pravidelné kon-
trole chatových oblastí při řece Sázavě 
narazili na dva vykutálené „chataře''. 
K jejich dopadení hodně pomohly sto-
py v čerstvě napadaném sněhu. Párku 
pobertů nepomohlo ani zabarikádová-
ní dveří. Policisté do chaty vnikli ok-
nem a oba poberty zajistili. Jednalo se 
o okresně hledanou „dvojku", která 
měla na svědomí rozsáhlou trestnou 
činnost v mnoha chatových oblastech 
při Sázavě. V obvodu Ledče to bylo 
dvanáct chat, v okrese Kutná Hora tři-
cet chat a další trestná činnost. Tři krá-
lové už je neobdarují, ale doufejme, že 
se najde správná „mocnost", která je 
spravedlivě odmění. 

OK 

do vnitrozemí. Na naší straně řídce 
rozseté samoty sevřené lesy, na bavor-
ské, hluboko pod námi, naseto vesni-
ček, kam oko dohlédne. 

Ta dnešní cesta, ač náročná, důstoj-
ně korunovala ledečským Old-
skautům jejich touhu po navštívení 
nových, dosud nepoznaných míst. Le-
tošní - už sedmé putování po známých 
i neznámých končinách na Šumavě 
bylo z nich nejobtížnější. Snad i vinou 
panujících veder, v srpnu neobvykle 
vysokých. Svůj srpnový termín volí-
me vždy s určitou dávkou rizika, že na 
sklonku toho měsíce už nemusí být 
počasí ideální pro stanování, ale 
máme ten čas rádi. Ubývá návštěvní-
ků, na stezkách je více klidu a třebaže 
dny se krátí, rána poznamenaná ob-
časnými mlhami, je to právě to, co 
dělá Šumavu Šumavou. To pochopí 
ten, kdo na opuštěných a smutných 
slatích zažil vlezavý déšť padající 
z nízko se vlekoucích mraků do mok-
vajících mokřin, závoj mlhy před stě-
nou starých smrků, stojících jako kuli-
sa za porostem kosodřeviny lemující 
tmavá jezírka, o jejichž hloubce se jen 
dohaduješ. Tady jsou nám nejbližší 
příběhy Klostermannových románů 
ze staré Šumavy a ztrácí se ten časový 
rozdíl mezi tou dnešní a dávno zmize-

Na Ostrém - 1 293 m n. m. 

lou, tady se ocitáme v ráji šumavském 
a když nám do stanu dolehne ohlas 
vzdálené bouřky a plachtou zacloumá 
zvedající se vítr, jak v suchém bezpečí 
se pěkně usíná... 

Kdo se bude divit, že znovu začíná-
me počítat dny, které nás dělí od té pří-
ští cesty? 

Old-skauti OS 37 
S. Kovařík 

Ledeč nad Sázavou 
r o 

Přestože pro většinu z nás jsou Vá-
noce dobou radostného očekávání a 
rodinné pohody, zdá se, že mnozí, ze-
jména mladí lidé, tyto svátky přijímají 
trochu jinak, po svém. Skoro vždy v 
tom sehrává svou roli alkohol, který 
násobí cílenou brutalitu a násilí. Hned 
dva následující případy z Ledče jsou 
toho dokladem. 

Jen několik dnů před svátky se par-
ta pěti mladých lidí, tři pánové a dvě 
mladé dámy, notně posílila v jednom z 
místních hostinců a poté se vydala uli-
cemi směrem k ubytovně - na párová-
ní nezáleží. Dvěma pánům se ještě ne-
chtělo spát a taky jim bylo líto nechat 
vyprchat drahou whisky. Mezi jednot-
livými doušky trhali cestou zrcátka 
parkovaných automobilů. Když došel 
nápoj i zrcátka, to bylo na „staré hab-
recké", znepokojilo je jediné (bohužel 
jediné) pouliční světlo, umístěné na 
střeše jedné z garáží. Odstranění toho-
to jediného „svědka" jejich rejdů bylo 
pro jednoho z nich málem osudným. 
Při pádu ze střechy garáže si vážně po-
ranil páteř a jen špičkový chirurgický 
zákrok mu umožnil, aby nemusel zpy-
tovat svědomí na invalidním vozíku. 

Jen pár hodin před Štědrým dnem si 
trojice ostrých hochů z okresního 
města vyrazila „na venkov", aby míst-
ním „ukázali". Před restaurací Hunga-
ria, za plného denního světla a ve frek-
ventovaný čas, napadli místního 
mladíka D. Š., do kterého v duchu fil-



Kalendář pro odvoz komunálního odpadu města 
Ledeč nad Sázavou pro rok 1999 

Pondělí: Ledeč n. S. I 
sídliště Stínadla, M. Majerové, Pod Stínadly, Na Sibiři, Ke Stínadlům, Z. Fibicha, 
B. Němcové, A. Jiráska, Na Rámech, Hlaváčova, Komenského, 28. října, Lovčen, 
Lipová, Hálkova, Habrecká, Na Žižkově, Poděbradova, 5. května. 

leden 4,11, 18, 25 červenec 3, 12, 19, 26 
únor 1 ,8 ,15,22 srpen 2 ,9 ,16 ,23 ,30 
březen 1,8, 15, 22,29 září 6, 13,20,27 
duben 3,12, 19,26 říjen 4,11,18,25 
květen 3,10,17, 24, 31 listopad 1, 8, 15 ,22 ,29 
červen 7,14, 21, 28 prosinec 6,13, 20,27 

Úterý : Habrek, Obrvaň, Souboř, Sychrov, Vrbka 
leden 5,12,19,26 
únor 2, 9, 16, 23 
březen 2, 9, 16, 23, 30 
duben 6 ,13,20,20,27 
květen 4, 18 
červen 1,15,29 

červenec 13, 27 
srpen 10,24 
září 7,21 
říjen 5 ,12,19,26 
listopad 2 ,9 ,16 ,23 ,30 
prosinec 7,14, 21,28 

Čtvrtek : Ledeč n. S. II 
Podolí, Nádražní, Tyršovo nábř., Sázavská, Poštovní, Mizerov, Nám. Svobody, 
Růžová, Čechova, Pivovarská, Herold, nábřeží, Hradní, Zahradní, Partyzánská, 
Slunečná, Zoufalka I, II, III, Husovo nám., Mostecká, Mlýnská. 

leden 7, 14, 21, 28 červenec 1, 8,15, 22, 29 
únor 4, 11,18,25 srpen 5, 12,19,26 
březen 4,11,18,25 září 2 ,9 ,16 ,23 ,30 
duben 1 ,8 ,15,22,29 říjen 7 ,14,21,28 
květen 6,13, 20, 27 listopad 4,11, 18, 25 
červen 3, 10,17, 24 prosinec 2, 9,16, 23, 30 

Pátek : Ledeč n. S. III 
Koželská, J. Wolkera, J. Fučíka, P. Bezruče, J. Haška, U prádelny, Hrnčíře, Barborka, 
Pod Šeptouchovem, Na Potoce, M. Kuděje, Hůrka, Pod Skalkou, Na Skalce, 
Melechovská, Hutní, Havlíčkova, Nad internátem, Družstevní, Údolní, Želivská, 
Zahrádecká, Na Pláckách. 

leden 
únor 
březen 
duben 
květen 
červen 

2 ,8 ,15,22, 29 
5,12,19, 26 
5, 12, 19, 26 
2, 9,16, 23,30 
7,14,21,28 
4, 11, 18,25 

červenec 2 ,9 ,16,23, 30 
srpen 6 ,13,20,27 
září 3 ,10,17,24 
říjen 1 ,8 ,15 ,22,29 
listopad 5,12,19,26 
prosinec 3 ,10,17,24,31 

Trasy jednotlivých svozů jsou orientační. 

Odbor životního prostředí mlít. úřadu 
Vypracovala: J. Bezstarostová 



E E X P E D I C E M O N O X Y L O N II 
Když jsem v roce 1995 psal do Le-

dečského zpravodaje článek o expedici 
Monoxylon '95, netušil jsem, že bude 
mít své pokračování již za tři roky. 
V době, kdy jsme se plavili v dlabaném 
člunu ve vlnách Egejského moře, publi-
kovali italští archeologové nález takové-
ho člunu poblíž Říma v jezeře Bracciano 
a jeho stáří určili na více než 6000 let p. 
K. Je to první nález dlabaného člunu 
z období mladší doby kamenné ve stře-
domořské oblasti a představuje přímý 
důkaz existence námořní plavby v pra-
věku. 

Pro Radka Tichého, našeho kamará-
da, archeologa a předního odborníka na 
dlabané čluny a pravěkou mořeplavbu, 
znamenal nález v jezeře Bracciano dvě 
věci. Jednak to byl další důkaz jeho teo-
rie o kolonizaci Evropy neolitickými 
zemědělci, zároveň to však byla nová 
výzva. Člun z jezera Bracciano byl zna-
telně delší a štíhlejší než námi vyrobený 
pro plavbu v Egejském moři a byl vyro-
ben nikoli z topolu, ale z dubu. Ihned po 
návratu z expedice v září r. 1995 začal 
R.Tichý připravovat expedici novou -
tentokrát plavbu na věrné kopii dlabané-
ho člunu z jezera Bracciano v podmín-
kách západního Středomoří. 

Za prve to znamenalo najít a získat 
dub, jehož kmen bude mít nejméně na 
10 metrech své výšky průměr přes 1 m. 
Byl to nesnadný úkol ale díky starostovi 
města Lázně Bělohrad panu Machkovi. 
který strom našel a Obecnímu úřadu 
města Jičín, který strom daroval, se ho 
podařilo splnit, Zbývalo Jen" strom po-
kácet, převézt do Střediska experimen-
tální archeologie ve Všestarech u Hrad-
ce Králové a začít z něj vyrábět člun. 
Vlastní tesání člunu trvalo řadu týdnů od 
ledna do května minulého roku. Hotový 
člun vážil tři tuny a byl téměř 10 m dlou-
hý. Zbývalo jen uskutečnit plavební 
zkoušky na nádrži Rozkoš a zajistit 
prostředky k financování expedice, což 
se nakonec podařilo hlavně díky pomoci 
generálního sponzora expedice firmě 
Ex-Orior z Náchoda a Vysoké škole pe-
dagogické v Hradci Králové. Další 
cxperimentálně-archeologická expedice 
na dlabaném člunu mohla začít, tento-
krát pod názvem MONOXYLON II. 

Trasa expedice se skládala ze čtyř 
úseků podél italského, francouzského, 
Španělského a portugalského pobřeží 
podle míst archeologických nálezů neo-
litických kultur. Vypluli jsme 4. srpna 
1998 ze Sicílie na vulkanické Liparské 
ostrovy, kde jsme do člunu naložili ná-
klad obsidiánu - sopečného skla, které se 
odtud v mladší době kamenné vyváželo 
do celého západního Středomoří a vyrá-
běly se z něho štípané nástroje. Od prv-
ních dnů jsme byli velmi spokojeni 

s plavebními schopnostmi dlabané lodi. 
Její veliká hmotnost se ukázala být ve 
vlnách velmi užitečná - těžké dno čás-
tečně plnilo funkci kýlu a loď stabilizo-
valo. Od začátku nás ovšem doprováze-
la i smůla. Od čtvrtého dne výpravy nás 
již nedoprovázela najatá česká jachta. 
Čtvrtý den expedice nám z jachty vysí-
lačkou oznámili, že mají poruchu a od-
stupují od smlouvy. Expedice dál pokra-
čovala bez zajištění na moři, což svým 
způsobem ještě zvýšilo hodnotu experi-
mentu, na druhou stranu však nastaly 
chvíle, kdy bychom jachtu vedle sebe 
velmi potřebovali. 

Vzpomenu třeba bouři u francouz-
ského souostroví Yery. Přišla náhle. Vítr 
o síle 7 - 9 st. B. zvedal vlny do 3 - 4 m 
výše. Hnaly se v rychlém sledu za sebou 

a zalévaly člun. Po několikahodinovém 
boji s živly jsme zakotvili v maličkém 
přístavu Port duNiel. Byli jsme napros-
to vyčerpaní, ale všichni a to byl úspěch. 

Dramat, jako to u Port du Niel, bylo 
více. Že žádné naštěstí neskončilo kata-
strofou, vděčíme jistě člunu i Neptuno-
vi. Nehledě k dramatům a nebezpečím, 
zažili jsme i druhou stránku expedičního 
života. Například v mistě Portiragnes 
nás čekala na pláži slavobrána se stov-
kami diváků, starosta města s celou ra-
dou v trikolorách, dětičky s kyticemi, te-
levizní štáby... Na naši počest otevřeli 
muzeum neolitických kultur ... A po 
všech ofícialitách samozřejmě následo-
vala velkolepá slavnost s množstvím vy-
nikajícího francouzského vína a pověst-
nou francouzskou pohostinností... 

Cíl expedice byl v Lisabonu na světo-
vé výstavě EXPO '98. Poslední velké 
setkání národů v tomto tisíciletí se ko-
nalo vloni právě v Lisabonu při příleži-
tosti pětistého výročí doplutí Vasco da 
Gamy do Indie. Česká republika se bo-

hužel jako jedna z mála zemí světa vý-
stavy nezúčastnila, protože Klausova 
vláda naši účast na výstavě odmítla 
s tím, že takovouto prezentaci nepotře-
bujeme. 

Když se organizátoři EXPO '98 do-
slechli o naší expedici a o jejím přínosu 
pro pochopení samých počátků námořní 
plavby, nabídli nám zařazení do oficiál-
ního programu výstavy. Pozvání jsme 
samozřejmě přijali a hned po příjezdu 
nás čekalo uvítání od pořadatelů světové 
výstavy spolu s velvyslanectvími obou 
zemí. Naše loď byla vystavena v přísta-
vu výstaviště. Od stávajícího předsedy 
Senátu Petra Pitharta jsme dostali poz-
dravný telegram (držel též nad celou ex-
pedicí záštitu) a 15.000 Kč na konto ex-
pedice. Přestože expedice byla jedinou 

oficiální reprezentací České republiky 
na EXPO '98, dostalo se nám většího 
zájmu a pomoci od úřadů portugalských 
než českých. 

Vědecký přínos expedice je dle slov 
R. Tichého značný. Podařilo se nám zís-
kat velké množství informací o tom, jak 
a m jakých podmínek se naši dávní 
předkové již v pravěku plavili po moři. 
A v dlabaných člunech s sebou přinesli 
do Evropy zemědělskou kulturu, která 
položila základy vzniku naší evropské 
civilizace. 

A jestli bude někdy nějaké pokračo-
vání? Když jsme se s Radkem Tichým 
viděli naposledy, nadšeně nám ukazoval 
plány archeologických nálezů neolitic-
kých nástrojů z pobřeží severní Afriky. 
„A víte, kluci, z čeho jsou vyrobeny? 
Představte si, že z toho samýho obsidiá-
nu. jaký jsme nakládali na Liparských 
ostrovech ...I" (A jak znám Radka Ti-
chého ...) 

Vladislav Rogozov 



v 

Člověk tiché pokory 
Na prahu Vánoc zemřel ve věku 

77 let František Bělohradský. Člo-
věk, který zůstal po celý život, který 
z velké části provázela válka a temná 
komunistická diktatura, věrný Kris-
tovu evangeliu. Věrný svým oprav-
dovým duchovním životem. To ne-
bylo tak samozřejmé, jak se nám to 
zdá z dnešního "všeználkovského" 
odstupu. A ty dvě sedmičky, navždy 
vyryté za jeho jménem, tak mohou 
být symbolem šťastné naplněnosti. 

František Bělohradský byl otcem 
početné rodiny, člověkem nepatetic-
kým, přátelským a vlídným, který 
rád četl a ze své dobré knihovny také 
velmi ochotně potřebnou knížku půj-
čil. Byl to nenápadný, drobný pán, 
kterého jsme často mohli potkávat, 
jak charakteristickým cupitavým 
krokem kráčí z ledečského kostela 
do dlouhého kopce směrem ke své-
mu domku v "Zahrádecké čtvrti". 
Ale jeho pravým domovem nepřesta-
lo nikdy být zatopené městečko Za-
hrádka. Také na parte bylo za jeho 
jménem hrdě napsáno - ze Zahrádky. 
Již tam, ještě za dob svatého faráře 
Josefa Toufara, se kterým se důvěrně 
znal, pomáhal při kostele sv. Víta 
jako kostelník. To "zdědil" po svém 
otci (legionáři) a dědovi, kteří byli 

věrnými ochránci a správci zahrá-
deckého kostela. Toto "dědictví" 
však nebral jako formální nutnost, 
ale jako zodpovědnou starost a služ-
bu farníkům a Bohu. A po nuceném 
vystěhování do Ledče v této funkci 
F. Bělohradský pokračoval i při chrá-
mu sv. Petra a Pavla. Slyšívali jsme 
ho, jak svým nenapodobitelným hla-
sem čte při ranních mších z Písma 
a každoročně jsme ho také vidívali 
zvonit u kaple na pouti u Křižné stu-
dánky v zahrádeckých lesích. A ja-
koby tam tím pronikavým a naléha-
vým zvukem malého zvonu svolával 
ze všech stran ty zástupy mrtvých 
"Zahrádečáků" a zval je k tichému 
setkání. Když jsem tam s ním o pos-
lední pouti mluvil, velmi živě vzpo-
mínal na některé z nich. A teď se 
k nim svojí smrtí připojil, aby poti-
chu a nenápadně přišel, až se studá-
necký zvon zase rozhoupe. Ve Fran-
tišku Bělohradském odešel člověk, 
který v sobě nesl dějiny tohoto kraje 
našeho století. 

Jedna známá východní moudrost 
praví, že co se sní, to shnije a co se 
dá, to žije. František Bělohradský dá-
val. 

Miloš Doležal 

MALÉ ROZHOVORY 
Ledeč v Českém rozhlase 

Český rozhlas 3 - stanice Vltava 
bude v prvním pololetí roku 1999 
vysílat cyklus pořadů, nazvaný 
Skryté krystaly. Cyklus připravuje 
Ledečák Miloš Doležal, který nyní 
působí jako redaktor v Českém roz-
hlase. V pravidelném čase, od 2. 1. 
každou sobotu v 18.00 hod., se mů-
žete v tomto cyklu volných portrétů 
setkávat se skrytými a nenápadný-
mi osobnostmi, které tvoří kulturu 
„bez dotací" na venkově, mimo 
velká centra. 

Zeptal jsem se Miloše Doležala, 
s kým se můžeme v jeho pořadu 
setkat. „Jde převážně o básníky, 
malíře, vydavatele, kronikáře, ga-
leristy, které neustále něco ponou-
ká tvořit, scházet se, organizovat, 
vydávat a tím také svoje domovské 
místo duchovně křísit a proměňo-
vat. Mezi prvními portrétovanými 
bude také kamarád Jiří Bašta, so-
chař a malíř, který žije v Ledči. 

A následují mnozí jiní, z Vysočiny 
i z jiných koutů vlasti". 

Nedávno jsi obdržel z rukou pre-
miéra M. Zemana vládní cenu. Pro-
zraď nám, o j aké ocenění šlo? 
„Vládní výbor pro handicapované 
občany uděluje každý rok ocenění 
za popularizaci problémů zdravot-
ně postižených lidí v médiích (tele-
vizi, rozhlasu a novinách). Natočil 
jsem rozhlasový dokument Zvidi-
telnění neviděného o nevidomých 
dětech z pražské Konzervatoře 
J. Deyla a o jejich učiteli E. Perou-
tovi, který s dětmi maluje a mode-
luje. A právě tomuto pořadu byla 
udělena první cena v kategorii roz-
hlasových pořadů". 

Blahopřejeme a budeme se těšit 
na Skryté krystaly. 

František Pleva 

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ 

VŠEOBECNÁ STAVEBNÍ 
SPOŘITELNA KOMERČNÍ 

BANKY a. & . 
ii příležitost! 5, výročí zahájení své 

činnosti, uspořádala dne IC12.1998 
ám otevřených dveří 

ve všech svých kancelářích. 
Dekujeme všem obšmům* kteří nás 
tento den navštívili v naší kanceláři 

na Husově nám, 139 
v Lede! nad Sázavou 

fbndova bývalých komunálních slu-
žeb). 

Potěšil nás značný zájem 
příchozích občanů, ale 

i skutečnost, že 36 z nich při 
své návštěvě uzavřelo nové smlouvy. 
Jak vyplývá i z denního tisku, stává 

se stavební spoření tou nejlepM 
možností ukládání peněz, a proto 

Vás zveme k návštěvě naší kanceláře* 
kde můžete získat informace o spoře-
ní, ale i našich programech, jako je 
Junior, Privatizační, Renovační a o 

možnostech získání úvěrů. 

Naše kancelář je otevřena: 
Pondělí 
Středa 
Čtvrtek 

Pátek 

8.30 až 16.00 
&.30 až 11.45 
8.30 až 11.45; 

MM až 16.00 
8.30 až 11.4$; 

14.00 až UM 

Ing. Lubomír Král 

DAŇOVÝ PORADCE 

Vám oznamuje, že 5. 1. 1999 

otevřel v Ledči nad Sázavou svoji 
kancelář 

(Husovo náměstí č. 139,1. poschodí) 

Nabízí Vám: 

- vedení podvojného účetnictví 

- vedení jednoduchého účetnictví 

- zpracování mezd 

- daňové poradenství 

- zpracování veškerých daňových 
přiznání (daně z příjmů, daně z při-

dané hodnoty, daně z nemovitostí, 
daně z převodu nemovitostí a další) 

- zpracování podnikatelských zámě-
rů a tabulek pro žádosti o úvěr 

- zastupování před finančním úřa-
dem, OSSZ a zdravotními pojišťov-

nami 

- další služby dle dohody 

Telefonní spojení 0603 806477 



STONOŽKA BYLÁ V LUCERNĚ ZÁPIS DĚTÍ DO I. TŘÍD ZŠ 
pro školní rok 1999/2000 

K zápisu se povinně dostaví 
jeden z rodičů s dítětem, které 
do 31. 8. '99 dovrší šesti let 
věku. Výjimečně mohou být za-
psány i děti mladší. K zápisu je 
třeba rodný list dítěte a občan-
ský průkaz jednoho z rodičů. 
Termín zápisu je následující: 
29. ledna v době od 14.00 do 
17.30 hodin 
30. ledna v době od 8.00 do 
10.00 hodin 

Zápis do ZS v Komenského 
ulici proběhne ve škole na Bar-
borce, kde se zapisují děti 
z těchto obcí: Bělá, Jedlá, Dob-
rá Voda, Chřenovice, Trpišovi-
ce, Koňkovice, Rejčkov a při-
lehlé osady, Kouty, Bojiště, 
Veliká, Vilémovice, Pavlov, Bo-
humilice, Sechov, Přemilovsko, 
Hlohov, Prosíčka, Nezdín, Ka-
menná Lhota. Z Ledče nad Sá-
zavou zapisujeme děti z levého 
břehu Sázavy. 

K zápisu na ZS v Nádražní 
ulici, který proběhne přímo 
v budově této školy, se dostaví 
děti z těchto obcí a části města: 
Ledeč - pravý břeh řeky Sáza-
vy, Vrbka, Habrek a Obrvaň. 

Stejné termíny a pravidla pla-
tí i pro zápis do zvláštní školy 
v Ledči n. S. 

O Z N Á M E N Í 
MUDr. Kateř ina 
ULYBINOVÁ 

oznamuje všem svým 
pacientům, že od 

1. února 1999 otevírá 
stomatologickou praxi 

na zdravotním středisku 
v Čechticíeh. 

Adresa: 
Zdravotní středisko 

Blanická 327 
257 65 ČECHTICE 

7. prosince 1998 se uskutečnil 
v pražské Lucerně tradiční vánoční 
koncert zorganizovaný představiteli 
hnutí „Na vlastních nohou" a agentu-
rou ECHO pro školáky z Čech a Slo-
venska. Hnutí Na vlastních nohou 
každoročně získává prodejem dět-
ských kreseb v podobě vánočních 
přání značné množství finančních 
prostředků na pomoc zdravotnictví. 
Za letošní rok přinesly děti prostřed-
nictvím hnutí, které založila a v jehož 
čele stojí Norka českého původu 
Běla Gran Jensen, našemu státu 
4.516.000,- Kč. 

Poděkováním a odměnou za toto 
dobrovolné úsilí byla pozvánka na 
vánoční koncert. 

Z naší ZŠ v Komenského ulici, 
která se účastní tohoto hnutí j iž 
8. rok, mělo možnost zhlédnout tento 
koncert šest žáků. Hodinu do začátku 
představení jsme strávili na předvá-
nočním Václavském náměstí, kde 
jsme si také prohlédli vystavovaný 
minibus Ford, který byl akcí Stonož-
ka zakoupen pro postižené děti 
z Psychiatrické léčebny v Opařanech 
u Tábora za 600.000,- Kč. 

Na koncert jsme se moc těšili. Ně-
kteří z nás měli možnost navštívit 
Lucernu poprvé. Hodinovým hudeb-
ním programem jsme byli nadšeni. 

V předvánočním čase se objevila 
na trhu již třetí kniha veršů a prózy 
ledečského básníka a redaktora Čes-
kého rozhlasu Miloše Doležala. 
V první části útlého svazku LES (na-
kladatelství ATLANTIS BRNO) au-
tor představuje svoje vyznání stro-
mům, lesům a houšt inám. Tato 
příroda unáší Doležala do snění 
o nadpřirozených bytostech a o moc-
né síle stromu a přírody vůbec 
v dnešním světě. Druhá část nazvaná 
krátce ZA přináší vzpomínky na již 

Slyšeli jsme pěvecký sbor ze Sokolo-
va, slovenský mandolínový soubor 
a dokonce ze státu Michigan z USA 
přijela dívčí hudební skupina. Víta-
nou změnu programu přinesl taneční 
soubor Valášek. Představili se i zná-
mí umělci: Bára Basiková, Petr Ma-
lásek a Jaroslav Svěcený. Všichni 
účinkující vystupovali „gratis", os-
tatně pro hnutí nepracuje jediný pla-
cený člověk. Nejvýznamnějším hos-
tem koncertu byl prezident republiky 
Václav Havel, který přišel poděkovat 
českým a slovenským dětem za je-
jich úsilí, obětavost a příkladnou 
ochotu pomoci potřebným i v sou-
časné nelehké době. Nechyběla ani 
paní Běla Gran Jensen. Celým pro-
gramem provázel příjemným slovem 
Marek Eben. 

Na závěr každý z dětských diváků 
dostal pozornost - vánoční nadílku 
od norského Santa Clause - plyšové-
ho tygra a něco dobrého na zub. 

Vš ichn i pozvaní měl i radost 
a krásný pocit, že patří do velké rodi-
ny dětí, které rozdělují sice státní 
hranice, ale spojuje je dobré srdce 
a snaha podle svých možností pomo-
ci potřebným. 

Za účastníky koncertu 
Iva Chladová a Jana Laudátová 

žákyně ZŠ Komenského ul.. Ledeč n. S. 

nežijící přátele, kteří se mihnuli jeho 
životem. V poslední části jde o vy-
znání některým částem roku s nábo-
ženským zaměřením, ale i své dcerce 
Aničce, kterou každou volnou chvíli 
vyváží na kole do přírody Ledečska. 
Přestože autor žije v Praze, považuje 
se za Ledečáka a je zde stále přihlá-
šen k pobytu. Knihu vydanou s fi-
nanční podporou Nadace Českého li-
terárního fondu lze zakoupit ve 
větších knihkupectvích. 

-FP-



ÚŘAD PRÁCE INFORMUJE 
Od 1. ledna 1998 do konce roku 1998 se do 

evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadu 
práce v LedČi n. S. přihlásilo celkem 646 
uchazečů o zaměstnání. V průběhu téhož roku 
se z evidence odhlásilo celkem 524 uchazečů, 
kteří buď našli zaměstnání, či se odhlásili z ji-
ných důvodů (nástup do školy, odchod na ma-
teřskou dovolenou, do důchodu), případně 
bylí vyřazeni pro maření součinnosti s úřadem 
práce nebo pro odmítnutí vhodného zaměstná-
ní. 

K31. 12. 1998 bylo v evidenci uchazečů na 
pracovišti ÚP v Ledči n. S. vedeno celkem 354 
uchazečů o zaměstnání, z toho 245 žen. Pro 
srovnání uvádím, že na konci r. 1997 bylo ve-
deno v evidenci 232 uchazečů o zaměstnání. 

Míra nezaměstnanosti v ledečském regionu 
tedy stejně jako v celostátním měřítku neustá-
le stoupá, v současné dobč činí 6,21 %. Míra 
nezaměstnanosti celého okresu činí 6,13 %. 

O. Hessová 

RODINNÝ B 0 M E K V LEDČI 
NA© SÁZAVOU, 

1 + 1 + koupelna + veranda 
+ garáž a půdní prostor, 
NA PRODEJ - IHNED 

VOLNÝ 
Cena dohodou 

Informace na tel. 0452/621416 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 
28. 1. Lhoťanová Božena, M. Majerové 874 
30. 1. KarlováJannila, J. Haška 645 

75. narozeniny 
14. 1. Brzoňová Ludmila, Hrnčíře 29 
19. 1. Koníčková Jiřina, Habrek 21 

85. narozeniny 
12. 1. Novotný František, Pod Stínadly 288 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme pro-
žití dalších dnů Vašeho života ve zdraví a spoko-
jenosti. 

NAROZENÍ: 
24. 11. Roženská Anna - Marie, 

B. Němcové 752 
4. 12. Viktorová Michaela, Stínadla 1046 

23. 12. Hóniger Karel, Stínadla 1062 
31. 12. Procházka Filip, M. Majerové 1075 
2. 1. Rýdlová Vlasta, Melechovská 961 

Vážení rodiče, s radostí vítáme narození Vašeho 
děťátka a přejeme Vám i jemu, aby vyrůstalo ve 
zdraví a k všeobecné radosti. 

ZEMŘELÍ: 
6. 12. Lebeda Josef (1923), Na Potoce 287 

10. 12. Rada František (1942), Obrvaň 16 
10. 12. Karbulová Marie (1920), 

Z. M. Kuděje 163 
10. 12. Bělohradský František (1921), Zahrá-

decká 914 
16. 12. Veselá Miluše (1934), Zahrádecká 941 
30. 12. Fiala Oldřich (1925), Na Potoce 195 

SVATBA: 
5. 12. Bašková Jana, Kouty 71 

Štěpánek Miroslav, Kouty 81 

PROGRAM KINA únor 1999 
2 2. ŠEST DNÍ, SEDM NOCÍ 
19.30 Milostná a dobrodružná komedie 

4 2 PAN TAU A SAMÁ VODA 
16.00 Pásmo pohádek pro děti 

6.2. JACKIE BROWNOVÁ 
1930 Dobrodružný film 

9 2 CHOBOTNICE 
19.30 Dobrodružný příběh z prostředí orien-

tu 

11.2 DOKONALÁ VRAŽDA 
19.30 Jeden z nejúspěšnějších filmů poslední 

doby 

13.2. TRUMANSHOW 
19.30 Úspěšná filmová komedie 

16.2 HADI OČI 
19.30 Napínavý film z Atlantic City 

18 2 VYJEDNÁVAČ 
19.30 Dobrodružný thriller 

20 2. MERCURY 
19.30 Kriminální film 

23 2. TRAINSPOTTING 
19.30 Filmová komedie 

25.2. MYŠKA A SOVA 
16.00 Pásmo krátkých barevných filmů pro 

děti 

27. 2. RUDÝ LABYRINT 
19.30 Dramatický příběh 

STALO SE ROKU... 
i 924 
Velmi studený leden, s množstvím snéhu a mra-
zivým počasím (24, 1. až -18°C). Tohoto roku se 
obec rozhodla nově upravit tržiště u Adámkovy 
rokle (nad dnešním internátem VOŠ v Koželské 
ulici) a rozšířit je o přiléhající školku, aby mohly 
být konány i trhy koňské. 

1929 
Od začátku ledna až do poloviny března nepře-
tržitě krutě mrzlo (dle kroniky až -^0°C). Rov-
něž příval sněhu byl značný. Školní vyučování 
bylo 11a čtrnáct dnů přerušeno. Pomrzlo mnoho 
zvěře, ptactva a stromů. Řeka Sázava byla místy 
promrzlá až na dno, ale ledy odešly klidně 28. 
března. 
Požitky z nadace dr. Americo Steinera byly udě-
leny Karlu Krandovi, Anně Baštové, Jaroslavu 
Kšíkalovi a Olze Voříškové, studujícím z Ledče. 
1934 
22. ledna rozhodla Muzejní rada v Ledči o no-
vém názvu muzea. Název byl rozšířen na: Měst-
ské muzeum v Ledči. Tomuto spolku se tak do-
volovalo užívat znaku města. Muzeum bylo 
umístěno v domě patřícím obci v ulici vedoucí 

' na Žižkov (čp. 327). 
1939 
13. ledna se městské zastupitelstvo rozhodlo 
jmenovat čestným občanem města dr. Zdeňka 
Ptáčníka, který se narodil roku 1883 v Ledči nad 
Sázavou, pekařovi z čp. 64 na tehdejším Riege-
rově náměstí. Po právnických studiích se ve své 
kariéře stal až ministerským pracovníkem - od-
borným přednostou. Dekret o čestném občan-
ství, provedený akademickým malířem Františ-

k e m Jelínkem a opatřený otiskem městské 
pečeti z roku 1587, byl předán dr. Ptáčníkovi de-
legací irrěsta včele se starostou E. Čechem. Časté 
n á l e & ^ h o roku způsobilo občanům města 

mnohá zranění. Nejnebezpečněji vypadala ha-
várie z 23. ledna. Tři řezníci tu jeli osobním 
autem od Hradce (Vrána, Tvrdík, Šedivý), jejich 
auto dostalo smyk a několik desítek metrů nad 
hotelem Koželužna spadlo čtyři metry hluboko 
do potoka. Naštěstí se vše odbylo jen odřenina-
mi a boulemi. 
1949 
Tento rok se udály velké politické i hospodářské 
změny. Dnem l. ledna vstoupil v platnost zákon 
0 krajském zřízení, podle něhož byla celá repub-
lika rozdělena na devatenáct krajů. Naše město 
a ledečský okres se stal součástí kraje Jihlava. 
Soudní okres dolnokralovický byl zrušen 
a soud, jakož i berní úřad přemístěn do Ledče. 
Poněkud se změnilo i území okresu Ledeč. Zača-
la výstavba n. p. Kovo-finiš, který chystal v rám-
ci prvního roku pětiletky* nové pracovní příleži-
tosti zdejším obyvatelům. Z původně plánované 
textilky* tak vyrostl podnik těžkého strojíren-
ství. Velkou radost měly místní ženy z uvolnění 
trhu. Začal volný prodej potravin, ale i průmys-
lového zboží. Už 6. ledna začal prodej obuvi 
a prodejna textilu „Tep;i (u Muchů na náměstí). 
Hned první den utratilo 217 kupujících za zboží 
132 600 korun. Naproti tomu bylo město ochu-
zeno zrušením pivovaru, ve kterém se pivo vaři-
lo více než tři století. Pivo se naposledy vařilo 
31. ledna, prodej byl až do vyčerpání zásob. Na 
podzim byla ještě obnovena výroba sladu, ale 
1 ta bvla po čase zrušena. 
1954 
Z nedostatku elektrické energie byl v době špi-
ček vypínán proud. Etapově, takže na naše měs-
to přišla řada po 3 - 4 týdnech, kdy pak býval tzv. 
„černý týden". Energie byla vypínána mezi 16. -
21. hodinou, a to až na celých pět hodin. 24. led-
na sehrál místní Spartak přátelské hokejové 
utkání se Spartakem Tatra Smíchov. Pro domácí 

to byl nelichotivý výsledek - 0:27! (Najdou se 
účastníci a nechtějí zavzpomínat na začátky ho-
keje v Ledči?) 

1959 
Ledeč má 3 988 obyvatel, okres Ledeč má 
33161 obyvatel. Na okrese Ledeč je evidováno 
498 televizorů, Kovofiniš má 1.090 zaměstnan-
ců, ve městě jsou 4 prodejny potravin, 5 masa, 
3 mléka, 3 hotely, 3 restaurace. 
1969 
10. ledna byla otevřena nová prodejna potravin 
v Havlíčkově ulici. 
K 1. lednu byly zřízeny Technické služby města 
s péčí o údržbu, čistotu a bytový fond města. Ře-
ditelem byl jmenován Josef Hart. Technické 
služby mají sídlo v bývalém mlýně, ve dvoře (čp. 
144). 
1979 
Kruté mrazy, které od počátku roku trvaly tři 
týdny způsobily, že byl vyhlášen krajní regulač-
ní stupeň odběru elektřiny (znemožněna pře-
prava uhlí). Od 10.1. do 6. 2. byla zavedena ně-
která opatření na šetření energie - nevýrobní 
úseky zahajovaly pracovní dobu od 8.00 hod., 
byl zákaz osvětlení ve výlohách obchodů, zákaz 
provozu kin, kulturních akcí včetně plesů. Od 8. 
do 31. ledna byly vyhlášeny mimořádné prázd-
niny pro děti. Pracovaly pouze mateřské školy 
a školní družiny. Ještě 31-12. ' 78 bylo odpoled-
ne +15°C, ráno 1. ledna občané vstávali do mra-
zu -20°C.' 
V tomto roce mělo město 5-542 obyvatel. 
1984 
K 1. lednu byla definitivně uzavřena porodnice 
v Háji. Městu a okolí sloužila celých 33 let. Nejpr-
ve byla umístěna v ulici 28. října, v bývalé budo-
vě nemocenské pojišťovny a od r. 1961 v objektu 
nemocnice v Háji. 
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